
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 27.08.2018 kl. 14:00 
Sted: Møterom Fraunar, Frogn rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
 
Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen (AP) leder, Øyvind Solli (H) nestleder, Eva Jorun Bækken 
Haugen (H), Helge G. Simonsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen vara 
 
Forfall:  
Tom Lennart Pedersen (PP) 
 
Fra KPMG AS møtte: 
Siv Karlsen Moa, Partner / statsautorisert revisor 
 
Fra FIKS møtte: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS (møtesekretær) 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl, rådgiver 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
Det lyktes ikke å kalle inn vara for Tom Lennart Pedersen. De to første 
varamedlemmene kunne ikke møte. 3.varamedlem hadde fått fritak samt 4. og 5. 
varamedlem ikke er valgbare. Det vises til sak i Frogn kommunestyre 10.09.2018 
sak 89/18. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 31.08.2018 
 
 
 

Knut Erik Robertsen/s./  Øyvind Solli/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

22/18 18/00018-20 Forvaltningsrevisjon Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger - Prosjektplan 

3 

23/18 18/00018-19 Forvaltningsrevisjon Helse og omsorg - Prosjektplan 4 

24/18 17/00137-18 Situasjonen i barneverntjenesten i Frogn kommune 
- Rådmannens tilbakemelding 

5 

25/18 18/00095-7 Folkevalgte og kommunalt ansatte i kommersiell 
markedsføring - Vurdering 

6 

26/18 18/00114-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 7 

27/18 18/00080-2 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Frogn KU-22/18 
Forvaltningsrevisjon Prosjektstyring og investeringsbeslutninger - 
Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger i Frogn kommune, til orientering. 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder innledet. 
 
Kontrollutvalget hadde følgende bemerkninger: 
- Hvilke prosjekter velges og hva er utvalgskriteriene?  
- Hvorfor er det kun lagt opp til én case-sak?  
- Velger man avsluttede prosjekter, pågående prosjekter eller begge deler? 

 
Partner Siv Karlsen Moa svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.  
Forslag til kriterier ved utvalg av case:  
• Prosjekter med større overskridelser 
• Prosjekter som er gode forløpere 
• Helt særskilte/spesielle prosjekter 
 
Prosjektene bør være mer eller mindre avsluttet på bakgrunn av evaluering av 
gjennomføringsprosessen.  
 
Leder bemerket at det foreligger en del rettslige konflikter rundt flere prosjekt.  
Disse kan ikke evalueres før de rettslige konfliktene er løst.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplan med innspill fra kontrollutvalget for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Prosjektstyring og investeringsbeslutninger i Frogn 
kommune, til orientering. 
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Frogn KU-23/18 
Forvaltningsrevisjon Helse og omsorg - Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Helse og omsorg i 
Frogn kommune, til orientering. 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder innledet. 
 
Partner Siv Karlsen Moa svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.  
 
Kontrollutvalget ønsket at kulepunkt under problemstilling nr. 2 blir kulepunkt også 
under problemstilling nr. 4.  
 
Fra 1.7 ble det obligatorisk med ventelister for kommuner. Frogn kommune har 
vedtatt egen lokal forskrift. Kontrollutvalget ønsker at det blir sett på rutiner og 
praksis for tildeling av sykehjemsplass samt rutiner og praksis ved føring av 
ventelister.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplan med innspill for forvaltningsrevisjonsprosjektet Helse 
og omsorg i Frogn kommune, til orientering. 
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Frogn KU-24/18 
Situasjonen i barneverntjenesten i Frogn kommune - Rådmannens 
tilbakemelding 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens oppdaterte redegjørelse for situasjonen i 
barneverntjenesten i Frogn kommune til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder innledet. 
 
Kontrollutvalget legger opp til å følge opp saken i forbindelse med behandlingen av 
Frogn kommunes årsmelding for 2018. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens oppdaterte redegjørelse for situasjonen i 
barneverntjenesten i Frogn kommune til orientering. 
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Frogn KU-25/18 
Folkevalgte og kommunalt ansatte i kommersiell markedsføring - 
Vurdering 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Alternativ 1: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Alternativ 2: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring i 
egenskap av å være folkevalgte eller ansatte. 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring der 
kommunen tidligere har hatt, har, eller kan få aktøren som samarbeidspartner. 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring der 
honorar eller andre ytelser blir gitt som gjenytelse for opptredenen.  
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder innledet. 
 
Rådgiver Beate Nathalia Lillejord Kaldahl orientere og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer.  
 
Votering: 
Alternativ 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring i 
egenskap av å være folkevalgte eller ansatte. 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring der 
kommunen tidligere har hatt, har, eller kan få aktøren som samarbeidspartner. 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring der 
honorar eller andre ytelser blir gitt som gjenytelse for opptredenen.  
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Frogn KU-26/18 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 276 000.-  
Tekst Budsjett 2019 
Kontrollutvalgets drift 180 000 
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 249 000 
Kjøp av revisjonstjenester  
- Regnskapsrevisjon (KPMG) 349 000 
- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 000 
SUM 1 276 000 

 
2. Forslaget følger Frogn formannskap sin innstilling vedrørende Frogn kommunes 

budsjett for 2019. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder innledet. 
 
Sekretær redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 

 
1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 276 000.-  
Tekst Budsjett 2019 
Kontrollutvalgets drift 180 000 
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 249 000 
Kjøp av revisjonstjenester  
- Regnskapsrevisjon (KPMG) 349 000 
- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 000 
SUM 1 276 000 

 
2. Forslaget følger Frogn formannskap sin innstilling vedrørende Frogn kommunes 

budsjett for 2019. 
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Frogn KU-27/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 15/18 Faglig forum 2018 
  Følgende medlemmer melder seg på: 
  Knut Erik Robertsen 
  Øyvind Solli 
  Eva Jorun Bækken Haugen 
 
OS 20/18 Aktivitetsplan pr 14.5.18 
  Revisjonsplan 2018 

Det legges opp til å avholde kurs om regnskap og budsjett ifm. behandling av 
revisjonsplanen for 2018 i møtet 29.10.18. 

 
Oppsummering interimsrevisjon 2018 
Det legges opp til å behandle saken i møtet 10.12.18 

   
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

Møtet ble avsluttet med egenpresentasjon av kontrollutvalgets medlemmer og ny 
rådgiver i FIKS, Beate Nathalia Lillejord Kaldahl. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 15:10. 
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